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Woordje van de voorzitter 
 

 

Beste leden en sympathisanten, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Het is maandagmorgen 05 december als ik mij als een goede Sint achter mijn schrijftafel zet om aan 

mijn voorwoord te beginnen voor alweer het laatste clubblad van een jaargang. Met nog twee 

wandelingen te gaan in ons clubprogramma, namelijk Sint-Truiden (Limburg) en Luyksgestel (Noord-

Brabant/Nederland) komen we stilaan aan het einde van ons vierentwintigste werkingsjaar. Voor 

mezelf betekent dit het einde van mijn vierendertigste wandeljaar. En eerlijk gezegd, beste leden en 

sympathisanten, ik geniet nog iedere week van dat stapje in de wereld. Bijna gans België heb ik in die 

vierendertig jaar doorkruist en toch heb ik nog zoveel dingen niet gezien. Wat hierna volgt kan 

daarvan geen betere illustratie zijn. Vorig jaar al heb ik de knop omgedraaid om vanaf dit jaar meer 

binnen Aktivia te gaan wandelen, met succes! Vorig jaar wandelde ik zeven maal bij een club 

aangesloten bij Aktivia, zes van deze organisaties kregen een tien op tien quotering. Dit jaar heb ik 

reeds vijftien tochten binnen Aktivia meegedaan waarvan er dertien een tien op tien quotering hebben 

gekregen. Op twee jaar tijd maakt dat negentien van de tweeëntwintig tochten binnen Aktivia me een 

schitterende wandeldag hebben bezorgd. En dat is niet eens overdreven gezegd. Sommige tochten 

hebben me echt verrast! 

 

Neem nu Zingem (zondag 27 november) en Balegem (zaterdag 03 december). In Zingem 

(Scheldestappers Zingem) heb ik maar de 11 km. gewandeld, maar het was 11 km. genieten van de 

rust van de landelijke omgeving en van de prachtige natuur die daar ligt. Na deze tocht schreef ik het 

volgende in mijn wandelboekje : “schitterende afwisselende wintertocht, een echte openbaring; door 

het domein Axelwalle met zijn prachtig kasteel; rustpost te Heurne; daarna door het natuurgebied de 

“Heurnse Meersen” gewandeld; een dikke proficiat aan de parkoersmeester!”. 

 

De week nadien in Balegem (W.S.V. Land van Rhode) was het weer van dat. Het was met een bang 

hartje dat ik naar Balegem vertrok, maar ’s avonds kon ik met mijn geluk geen blijf. Het werd opnieuw 

een tocht in Oost-Vlaanderen om duimen en vingers van af te likken. De woorden die ik ook toen 

achteraf in mijn wandelboekje schreef wil ik jullie eveneens niet onthouden : “een verrassende 

schitterende wintertocht; een tocht vol afwisseling met heel wat onverharde paden; het was 22 km. 

genieten van zoveel prachtige natuur; Balegem en Scheldewindeke hebben mij verrast! schitterende 

bewegwijzering! een stertocht die een toptocht is geworden!”. 

 

Beste leden, ik heb het wel al eens eerder geschreven, sinds het aantreden van enkele nieuwe 

bestuursleden binnen Aktivia o.l.v. de Heer Jef Joosten (voorzitter) waait er een nieuwe frisse wind in 

de grootste Vlaamse Wandelfederatie. De manier waarop ik trouwens als voorzitter op Aktivia tochten 

wordt aangesproken en begroet door bestuursleden en bondsafgevaardigden geven me het gevoel 

dat we er van langs om meer opnieuw bijhoren. In het verleden heb ik met verschillende mensen in 

Oost- en West-Vlaanderen een duchtig woordje gediscussieerd en meestal waren we het niet eens 

met elkaar. Dat we nu na jaren opnieuw door dezelfde deur kunnen en samen en pint kunnen drinken, 

maakt van mij een gelukkige voorzitter. Aan iedereen daarvoor een hartelijke dank. 

 

Intussen ben ik reeds volop bezig aan het opmaken van ons stertochten programma 2012. Met 

uitzondering van de vier tochten naar Nederland staat het programma zo goed als vast. De uitschieter 

in dit programma is ongetwijfeld ons clubweekend naar de “1ste Europiade” in Irrel (Duitsland) en 

Echternach (Luxemburg). 
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Laat me echter in mijn voorwoord nog even teruggaan naar de afgelopen weken. Op zondag 16 

oktober richtten we onze “22ste Internationale Verbroederingstocht” in te Heusden. De 12-16-21 km. 

gingen naar en door het “Natuurgebied Damvallei”. Het was de week voordien nog bang afwachten of 

we door het laagst gelegen gedeelte konden gaan, maar de dagen voor onze tocht waren de 

weergoden ons goed gezind en zo konden vele honderden wandelaars genieten van dit prachtig 

natuurgebied. Veel woorden van lof hebben we eveneens gekregen over de wandeling van 4 en 8 

kilometer. Dat beide afstanden ook een rustpost hadden viel bij iedereen in de smaak. Het was 

trouwens opmerkelijk hoeveel wandelaars de 8 kilometer hebben gewandeld. Aangezien het overgrote 

gedeelte van de wandelaars de vijftig voorbij zijn vind ik het heel belangrijk dat veel aandacht besteed 

wordt aan de twee kleinste afstanden. Dit jaar mochten we uiteindelijk 979 wandelaars begroeten. Een 

succes als men weet dat er op die zondag zo maar eventjes eenentwintig tochten waren! Met deze 

zou ik dan ook alle medewerkers hartelijk willen danken voor het werk dat ze opnieuw verzet hebben 

om de wandelaars met de nodige vriendelijkheid te ontvangen en te bedienen. Eveneens een hartelijk 

dank aan de vele clubs die met een afvaardiging bij ons aanwezig waren. Een eervolle vermelding 

gaat daarbij naar “Postiljon Wandelclub Merelbeke” die met 142 leden aanwezig waren. 

 

De week na onze verbroederingstocht hadden we dan de organisatie van de “Herfstwandeling van de 

scholen”. Vanuit iedere school van Destelbergen en Heusden had ik parkoersen van 5 en 8 km. 

uitgestippeld en bewegwijzerd. Met ongeveer 1300 leerlingen en heel wat begeleidende leerkrachten 

was dit opnieuw een sportief hoogstaand evenement voor de schoolsport binnen de gemeente 

Destelbergen/Heusden. Hier stel ik mij bij hoogdringendheid de vraag wie dit gaat doen na mij? 

 

Het laatste onderdeel van ons organisatorisch drieluik was “Destelbergen/Heusden Wandelt” op 

vrijdag 11 november. Voor deze zesde editie waren we ditmaal te gast in de “Royal Belgian Sailing 

Club” te Heusden. Met mondjesmaat kwamen de wandelaars binnen en toen om 15u00 het startsein 

werd gegeven waren we met een mooie groep. Kort na het vertrek brak de zon door zodanig dat het 

echt genieten werd van het prachtig parkoer dat ik had uitgestippeld. De sfeer zat er goed in, er 

werden schitterende natuurfoto’s gemaakt en op het einde ging bijna iedereen mee langs de grootste 

kant van het “Damslootmeer”. Het was een enthousiaste groep die binnenviel in de kantine van de 

“Royal Belgian Sailing Club” en zich een lekker biertje of frisdrank liet smaken. Een bijzonder woord 

van dank wil ik hier richten aan de Heer Teun van de Voorde van de “Royal Belgian Sailing Club Basis 

Heusden” om ons de mogelijkheid te hebben gegeven om vanuit deze schitterende locatie te 

vertrekken met deze gezinswandeling. 

 

Dat 2011 één van onze schitterendste wandeljaren is geworden daar zullen alle leden wel mee 

akkoord zijn. In het volgend clubblad zult U daar een uitgebreid jaarverslag van vinden. Als apotheose 

van zo’n schitterend jaar vond op zaterdag 12 november ons jaarlijks clubetentje plaats. En we 

hebben het jaar in stijl afgesloten. Het werd een Griekse avond die we ons nog lang zullen herinneren. 

Met Griekse muziek op de achtergrond en een Ouzo als aperitief viel de eerste stress van mij af. De 

uitgebreide Mézès als voorgerecht was een streling voor het oog en nog meer voor onze 

smaakpupillen. Vergezeld van een schitterende Griekse witte wijn smaakte dit overheerlijk. Als 

hoofdgerecht was er de keuze uit een geroosterde vis- of vleesschotel vergezeld van groeten, rijst, 

pasta en aardappelen. Als totale verrassing werd de rode huiswijn vervangen door de wijn van de 

maand; werkelijk een voltreffer, een zuiders boeket, een donkere vol rode kleur, een volle zuiderse 

afdronk die nog lang in de mond bleef nazinderen. Het verrassingsdessert deed ons weer wat op onze 

positieven komen maar met een Metaxa als afsluiter was dit maar van korte duur. Een woord van 

dank en een applaus voor de kok en de bediening hadden ze waarschijnlijk nog nooit meegemaakt.  
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Eindelijk was uw voorzitter de stress kwijt en om dat door te slikken werd nog een bezoek gebracht 

aan de whiskypub op het Sint-Baafsplein waar ik met een pittige whisky een orgelpunt zette achter 

een alweer geslaagd clubetentje. 

 

Als jullie dit clubblad in de brievenbus krijgen staan we aan de vooravond van de eindejaarsfeesten. 

Voor sommigen is 2011 een jaar om vlug te vergeten, maar zal 2012 zoveel beter worden? Laat ons 

echter van elk mooi moment genieten; laat ons op die momenten even de pijn en het verdriet 

vergeten. En vergeet niet, vele miljoenen mensen op deze wereld moeten het met veel minder doen, 

geen thuis, geen familie, geen vrienden, geen eten en drinken… ook zij hopen op een betere 

toekomst! Wij hebben dit allemaal wel en voelen ons soms ook nog ongelukkig. Laat het verleden voor 

wat het was en kijk naar de toekomst. Geef elkaar de warmte in deze koude winderige dagen. Het 

gaat jullie goed. 

 

Namens Alexander, Greta en mezelf wens ik jullie allen een “Zalig Kerstfeest” en een “Gelukkig 

Nieuwjaar”. 

 

     

          Jullie voorzitter,  

 

          GUY.  

 

 

 

 

 

 

 

Clubnieuws 
 

1. Wandelen anno 2011. 

 

In mijn voorwoord hebt U het al kunnen lezen dat we één van onze schitterendste wandeljaren achter 

de rug hebben. Zowel de stertochten als de andere tochten van ons clubprogramma waren één voor 

één toppers. Geloof het of niet, van de zevenendertig tochten die van mij een quotatie hebben 

gekregen hebben er vierendertig een tien op tien gekregen. Zo’n schitterend wandeljaar heb ik nooit 

eerder meegemaakt! Het bewijst nog maar eens dat heel veel organisatoren het beste van zichzelf  

geven om de wandelaars een leuke wandeldag te bezorgen. Het bewijst ook dat ik weet waar we 

naartoe moeten gaan. Volgend jaar even goed doen is bijna onmogelijk, toch zal ik mijn uiterste best 

doen om jullie ook in 2012 een schitterend clubprogramma aan te bieden. Voor alle duidelijkheid 

vermeld ik hier nog even dat avondwandelingen, spoken- of halloweentochten, stadswandelingen en 

tochten waar ik de kleine afstand wandelde niet beoordeeld werden. In de periode september –

november kregen alle acht beoordeelde tochten een tien op tien, deze waren : 
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 Herfstwandeling 

Plaats : ’s Gravenvoeren 

Provincie : Limburg 

Federatie : V.V.R.S. 

Club : Berg- & Boswandelaars Voeren 
 

 3de Internationale Wandeltocht van het Duitstalige Verbond van België 

Plaats : Lontzen 

Provincie : Oostkanton 

Federatie : V.G.D.S. 

Organisatie : een samenwerking van de 11 VGDS-clubs 
 

 35ème Marche Franchimontoise 

Plaats : Theux 

Provincie : Luik 

Federatie : F.F.B.M.P. 

Club : Les Marcheurs Franchimontois 
 

 35ste Internationale Herfsttocht 

Plaats : Tervuren 

Provincie : Vlaams-Brabant 

Federatie : V.V.R.S. 

Club : W.S.V. Tervuren-Bos 
 

 35ste Nationale V.W.O. Wandeldag 

Plaats : Assebroek 

Provincie : West-Vlaanderen 

Federatie : V.W.O. 

Club : De Smokkelaars Maldegem 
 

 Wintertocht 

Plaats : Lierop 

Provincie : Noord-Brabant/Nederland 

Federatie : N.W.B. 

Club : W.S.V. Hermodé 

 

 6de Herdenkingstocht Stichter Maurice De Bruyne 

Plaats : Zwijnaarde 

Provincie : Oost-Vlaanderen 

Federatie : Aktivia 

Club : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 

 30ste Sint-Bavotocht 

Plaats : Zingem 

Provincie : Oost-Vlaanderen 

Federatie : Aktivia 

Club : Scheldestappers Zingem 
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2. Belangrijke data om te noteren in uw agenda. 

 

Je houdt het niet voor mogelijk maar op mijn kalender van volgend jaar staan reeds eenendertig 

weekends bezet! Mocht er nu al een kalender voor 2013 op de markt zijn, ook daarop zouden al 

weekends bezet zijn. Ik kijk zelfs al uit naar het jaar 2014 en 2018. Wie het nog niet direct moest 

snappen, in 2014 en 2018 zullen er een aantal speciale wandeltochten georganiseerd worden ter 

herdenking van het begin en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ik weet dat heel wat leden daar 

interesse zullen voor hebben. Eén federatie is al volop bezig om te bekijken wat ze daaromtrent 

kunnen doen. Dat wij er binnen ons clubprogramma ook voldoende aandacht zullen aan besteden 

staat zo goed als vast. 

 

Ondertussen zullen ook in Nederland de twee grote wandelbonden een jubileum te vieren hebben. 

Ook daaromtrent hou ik jullie op de hoogte wanneer er iets speciaals wordt ingericht dat we niet 

mogen missen. 

 

Hierna vinden jullie heel wat belangrijke data die reeds vastliggen tot eind 2012. Ik kan het niet 

genoeg benadrukken deze bladzijde uit het clubblad te halen en ergens aan een prikbord te hangen. 

Nog steeds kom ik tot de vaststelling dat sommigen uit de lucht vallen als ze in een omzendbrief 

verdere details krijgen van iets dat al tweemaal in de lijst met belangrijke data werd vermeld. 

 

Heel speciaal wens ik jullie aandacht te vragen voor de eerste drie stertochten van ons stertochten 

programma 2012-2013 waarvan jullie reeds alle gegevens vinden in het hierna volgend 

clubprogramma. De eerste stertocht brengt ons op zondag 26 februari 2012 naar Hoogstraten 

(Provincie Antwerpen) waar de “Wandelclub De Noorderkempen” de “Nationale V.W.F. Wandeldag” 

organiseren. De persmap die ons werd overgemaakt is zo uitgebreid dat ik een keuze moest maken 

welke informatie ik zou overnemen in het clubblad. Ik heb de voorkeur gegeven aan de uitleg over de 

bezienswaardigheden boven de uitleg over de wandelparkoersen. Aangezien de meeste 

bezienswaardigheden in de parkoersen zijn opgenomen hebt U alzo op voorhand wat informatie over 

de bezienswaardigheden die U zult voorbij wandelen. Ik hoop alvast U met velen te mogen begroeten 

op deze wandelhoogdag binnen onze federatie!  

 

Twee weken nadien staat dan één van de belangrijkste stertochten op het programma met betrekking 

tot de uitstraling van onze vereniging. Op zondag 11 maart 2012 wordt in Aalter de “Provinciale Sport  

voor Allen Wandeldag Oost-Vlaanderen” ingericht. Op deze wandelhoogdag in onze provincie mogen 

we niet ontbreken, meer zelfs, we zouden daar bijna voltallig op aanwezig moeten zijn! Het is niet 

alleen voor iedereen een korte verplaatsing, met een ruime deelname op deze Provinciale Wandeldag 

danken we “De Lachende Wandelaars Aalter” voor hun steeds goede vertegenwoordiging op onze 

wisselbekertocht. 

 

Op zondag 01 april 2012 (en dit is geen grap) gaan we opnieuw naar een zeer belangrijke 

wandeltocht binnen Aktivia, namelijk naar de “Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Vlaams-

Brabant”. Na de schitterende Provinciale Wandeldag in Nieuwenrode dit jaar, gaan we nu naar 

Wolvertem, waar de “Cracks Wolvertem” deze hoogdag in de provincie Vlaams-Brabant mogen 

inrichten. Omdat ook dit geen verre verplaatsing is hoop ik er met een mooi aantal aanwezig te 

kunnen zijn. 
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In de hierna volgende lijst vindt U alle data van belangrijke stertochten die reeds vastliggen voor 2012. 

Ook andere data waarop iets vastligt worden vermeld. Ik wens jullie alvast een schitterend wandeljaar 

2012. 
 

 zaterdag 10 maart 2012: (onder voorbehoud) 
 

             nieuwjaarsbijeenkomst (uitnodiging volgt) 
 

 zaterdag 17 maart 2012: 
 

statutaire algemene vergadering V.W.F. te Herk-De-Stad 
 

 zondag 29 april 2012: 
 

stertocht naar de “10de Rando Watergang” – jubileumtocht 

te Ghyvelde (Noord-Frankrijk) 
 

 zondag 24 juni 2012: 
 

stertocht naar de “Journée F.F.B.M.P. de la Marche” 

te Beloeil (Provincie Henegouwen) 
 

 zondag 08 juli 2012: 
 

stertocht naar de “Vlaams-Brabantse Wandeldag” 

te Zoutleeuw (Provincie Vlaams-Brabant) 
 

 vrijdag 07 – zaterdag 08 – zondag 09 september 2012: 
 

clubweekend met deelname aan de “1ste Europiade” 

in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Luxemburg) 
 

 vrijdag 14 september 2012: 
 

algemene vergadering V.W.F. 
 

 zaterdag 20 oktober 2012: 
 

klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 
 

 zondag 21 oktober 2012: 
 

23ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen) 

organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 

officiële wisselbekertocht V.W.F. 
 

 vrijdag 26 oktober 2012: 
 

herfstwandeling scholen 
 

 zaterdag 27 – zondag 28 oktober 2012: 
 

stertocht naar de “30ste Internationale Wandeltocht” – jubileumtocht 

te Jette van de “Sectie Mars Politie Jette” 
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ZONDAG 08 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Nieuwjaarswandeling – 26ste Viggaalvriendentocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, De Pinte 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 te bereiken : met de trein en met de bussen van De Lijn 

 

ZONDAG 15 JANUARI : GIJZEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Sint-Antoniustocht  

 organisatie : W.S.V. De Kadees Aalst 

 vertrekplaats : Sint-Vincentiusinstituut,  

                       Pachthofstraat 1, Gijzegem 

 afstanden : 5 – 10 – 14 – 20 km.  

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 

ZATERDAG 21 JANUARI : SINT-ANDRIES (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Rondom Brugge – Brugse Vesten Tocht 

 organisatie : WJSV De Brugsche Globetrotters 

 vertrekplaats : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30,  

                       Sint-Andries 

 afstanden : 6 – 11 – 14 – 21 – 27 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : alle afstanden gaan langs de Brugse Vesten;  

vanaf 11 km. volledig rond Brugge, waar mogelijk op de 

Vesten; de grotere afstanden gaan richting Sint-Jozef 

en Kristus Koning 

 te bereiken : station Brugge uitgang Sint-Michiels op 

                     500 meter van de startplaats 

 

ZATERDAG 28 JANUARI : OOSTEEKLO (OOST-VLAANDEREN) 

 

 28ste Tocht rond Oosteeklo 

 organisatie : De Kwartels Groot-Assenede 

 vertrekplaats : Parochiezaal, Koning Albertstraat 7, Oosteeklo 

 afstanden : 7 – 12 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
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ZONDAG 05 FEBRUARI : HEMIKSEM (ANTWERPEN) 

 

 23ste Wintertocht 

 organisatie : W.S.V. Schelle 

 vertrekplaats : Zaal Lux, Heuvelstraat 225, Hemiksem 

 afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 – 28 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

(start 21 – 28 km. tot 11u00) 

 

ZATERDAG 11 FEBRUARI : THIMISTER-CLERMONT (LUIK) 

 

 40ème Marche de la Berwinne – Jubileumtocht 

 organisatie : Les Pédestrians de Clermont S/Berwinne 

 vertrekplaats : Salle Saint-Jean, Place de la Halle 1, Clermont 

 afstanden : 4 – 6 – 12 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 14u30 

 AANDACHT! Deze verplaatsing gebeurt op voorwaarde dat het weer het 

       toelaat! Wie deze verplaatsing zou willen maken en eventueel al dan niet 

             plaatsen vrij heeft in zijn wagen wordt gevraagd dit aan het secretariaat te 

             melden tegen uiterlijk woensdagavond 08 februari. Daar het de bedoeling  

is om gezamenlijk te vertrekken zal het secretariaat de coördinatie doen 

voor deze verplaatsing. We zouden om 08u00 ’s morgens vertrekken. Ik 

wens het nog eens te benadrukken dat deze laatste stertocht van de 

wandelkaart 2011-2012 wel eens “de” top stertocht zou kunnen worden 

van een schitterend jaarprogramma! 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI : ZWALM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Zwalm in de Winter 

 organisatie : Scheldestappers Zingem 

 vertrekplaats : Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Munkzwalm op 50 meter van de start 
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ZONDAG 26 FEBRUARI : HOOGSTRATEN (ANTWERPEN) 

 

 Nationale V.W.F. Wandeldag 

 organisatie : Wandelclub De Noorderkempen Hoogstraten 

 vertrekplaats : Klein Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 18 – 25 – 32 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 informatie : zie speciale bijdrage verder in dit clubblad 

 officiële wisselbekertocht V.W.F.  

 

ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST! 

 

ZATERDAG 03 MAART : LETTERHOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 10de Bacchustocht – Jubileumtocht 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Zaal ’t Kerksken, Rot, Letterhoutem 

 afstanden : 6 – 12 – 18 km.  

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : Letterhoutem is een rustig landelijk dorpje met goed 

onderhouden wandelpaden. Afhankelijk van de afstand : naar 

de omgeving van het immense marktplein van Houtem, de 

fraaie natuur van het Houtembos, de Cotthem wandelroute, 

de Romeinse heirbaan, de Baleikouter 

 

ZONDAG 11 MAART : AALTER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 33ste Marsen van Aalter 

 Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Oost-Vlaanderen 

 organisatie : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter 

 vertrekplaats : Sportpark, Lindestraat 17, Aalter 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : vanaf 12 km. bosrijke omlopen in de bossen 

van Stratem en Hooggoed en voorbij de bunker van 

het schijnvliegveld in Schoonberg 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST! 
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ZONDAG 18 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Floratochten 

 organisatie : Florastappers Gent 

 vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

 afstanden : 6 – 12 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

              start 30 km. tot 13u00 

              start 21 km. tot 14u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 25 MAART : LOVENDEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 34ste Reigertochten 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : Parochiecentrum, Kasteeldreef 75, Lovendegem 

 afstanden : 5 – 12 – 18 – 28 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : de kleine afstanden wandelen rondom de dorpskern  

                     van Lovendegem en komen voorbij het kasteeldomein 

                     Dons de Lovendegem; de grotere afstanden trekken 

                     richting Zomergem 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 01 APRIL : WOLVERTEM (VLAAMS-BRABANT) 

 

 29ste Crackstochten 

 Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Vlaams-Brabant 

 organisatie : Wandelclub Cracks Wolvertem 

 vertrekplaats : Sportschuur, Driesstraat, Wolvertem 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 20 – 30 – 43 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : lentewandeltocht door de mooie natuur van Wolvertem 

               en Meise en voor de langere afstanden langs de 

               uitlopers van het Pajottenland 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST! 
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